MEMORIA EXPLICATIVA DO XOGO
CATEGORÍA:

Individual/Grupo informal

□

Grupo formal

NOME E APELIDOS DA PERSOA SOLICITANTE
REPRESENTACIÓN DE TERCEIRAS PERSOAS:

EN

□

NOME

PROPIO

OU

DNI:
TELÉFONO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:
LOCALIDADE:
NOME E APELIDO DA/S PERSOA/S AUTORA/S:
(Non procede
)

BREVE DESCRICIÓN DO GRUPO E AS SÚAS ORIXES (só se procede indicarase:
número de persoas e idades, procedencia -escolar, familiar, informal, ámbito
asociativo...-, e outras características que se consideren relevantes):
(Non procede
):

NOME DO XOGO:
IDADE MÍNIMA DOS/AS XOGADORES/AS:
NÚMERO DE XOGADORES/AS:
DURACIÓN APROXIMADA dunha partida:
TRABALLO PREVIO (se hai que facer montaxe do material impreso): SI___ NON___
MATERIAIS DE XOGO QUE SE PRECISAN á marxe dos arquivos imprimibles
achegados (dados, fichas, papel, lapis, cronómetro...):

BREVE DESCRICIÓN DO XOGO en 10 liñas (máximo). Empregaremos este texto
para presentar o xogo na web www.somosxogo.gal e animar á xente a xogar. Este é
o teu momento de te lucires!

Lugar e data:
(sinatura)

Infórmase que os datos subministrados directamente pola persoa interesada ou por un terceiro, estrarán a formar parte de diferentes tratamentos de datos
titularidade de ANTAXURADA S.L., con CIF B15984065 e responsable do tratamento, coa finalidade de xestionar a participación no concurso "Xoga en
galego".
O destinatario dos datos é Antaxurada SL que poderá cedelos en casos específicos e amparados por un contrato de confidencialidade a terceiros para a
prestación dun servizo necesario para o concurso.
Os datos permanecerán almacenados ata o momento en que teña fin o proxecto.
A lexitimación para o tratamento dos datos persoais contidos nesta autorización é o consentimento que a persoa asinante outorga a Antaxurada SL coa súa
firma. No caso de que sexa denegado o consentimento para o tratamento dos datos persoais, non se poderá presentar ao concurso "Xoga en galego", por
ser inviable a súa tramitación.
Pódense exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación ou oposición, a través dun escrito (adxuntando fotocopia do DNI) dirixigo a
AVDA. QUIROGA PALACIOS, 6 BAIXO, 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA, (A CORUÑA). Pode solicitar a tutela sobre os seus dereitos ante a
Agencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es.

